
s lukostrelkyňou 

Alexandrou Longovou!



Dnes si môžete dať tréning s našou úspešnou lukostrelkyňou Alexandrou Longovou. Najskôr 
si pozrite video a potom sa podľa podrobného plánu smelo pustite do tréningu a športujte aj 
doma! 

Ideme na to? 

Cviky na rozohriatie horných a dolných končatín:

Každé z cvičení bude trvať 20-60 sekúnd. 

Rozcvička: zohriatie svalov  

Rozcvička: dynamický strečing 

Tréning prebiehal pod odborným 
dohľadom a komentárom 
kondičného trénera a pohybového
terapeuta Dominika Hopjaka.

R O Z C V I Č K A

Jumping jack 

Vysoký skipping na mieste 

Dotyky zeme pri striedavom preskoku do drepu 

Stonožka 

Medvedia chôdza 

Strečingový komplex plank – kobra – „Downward Dog” 
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Náčinie: palica 

Hlavným cieľom je zvýšenie mobility ramien. 

3 série
10-15 opakovaní
Náčinie: dve fľaše 

Vo vysokom kľaku na oboch kolenách, neutrálne postavenie chrbtice, hlava je 
v predĺžení trupu. Súpaž oboma rukami, vykonávame oblúkovitý pohyb v lakťoch. 

3 série
10-15 opakovaní
Náčinie: fľaša 

Vo vysokom kľaku na oboch kolenách, neutrálne postavenie chrbtice, hlava je 
v predĺžení trupu. Oboma rukami držíme jednu fľašu, ruky vzpažíme nad hlavu, 
kde vykonávame kontrolovaný oblúkovitý pohyb za hlavou a opätovné vystretie. 

3 série
12-16 opakovaní
Náčinie: dve fľaše 

Poloha v ľahu na bruchu. Zodvihneme hlavu 2 cm od zeme bez záklonu, ruky 
upažíme do strán, uchopíme dve fľaše. Našou úlohou je preniesť fľaše oblúkovitým 
pohybom bez pokrčenia lakťov cez hrnčeky.

Oblúky z predpaženia do zapaženia s palicou  

Bicepsový zdvih v kľaku na obidvoch kolenách   

Tricepsová extenzia za hlavou v kľaku na oboch kolenách    

Lietadlo

T R É N I N G
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3 série
12 opakovaní
Náčinie: dve fľaše 

Symetrický postoj, chodidlá umiestnime na šírku panvy. Pozícia predklonu musí byť 
vykonaná tak, aby chrbát udržal neutrálne postavenie. Ruky držíme v predpažení, v oboch 
rukách držíme fľašu, pohyb je oblúkovitý a vychádza z ramenných kĺbov, fľašky vedieme 
z predpaženia do upaženia.   

3 série
12 opakovaní na každú nohu
Náčinie: handrička 

Vzpriamený postoj na šírku panvy, jedna noha stojí na handričke a plynulo začína vykonávať 
sklz vzad. Predná noha je súčasne ohýbaná v kolene. Zadné koleno je taktiež krčené a klesá 
až na úroveň zeme. Po dosiahnutí tohto bodu, dynamicky kĺžeme nohu späť do počiatočnej 
polohy.

3 série
6-12 opakovaní na každú nohu
Náčinie: handrička 

Vzpriamený postoj na šírku panvy, jedna noha stojí na handričke a plynulo vykonáva sklz 
do strany. Stojná noha je krčená v kolene, zatiaľ čo sklzová noha ostáva počas celého 
pohybu vystretá. Chodidla smerujú priamo vpred. Rozsah pohybu by mal byť iba taký, 
aby ste sa dokázali plynulo dostať v sklze späť do počiatočnej polohy. 

Tricepsová extenzia v predklone     

Anjelské krídla – rozpažovanie rúk v predklone 

Výpady vzad v sklze  

Výpady do strany v sklze  
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3 série
12-16 opakovaní
Náčinie: dve fľaše 

Symetrický postoj, chodidlá umiestnime na šírku panvy. Pozícia predklonu musí byť 
vykonaná tak, aby chrbát udržal neutrálne postavenie. Obe ruky pripažíme k telu, držíme 
v nich dve fľašky, ktorými z pozície pokrčených lakťov vedieme pohyb do vystretých lakťov. 
Celé opakovanie vedieme súpažne. Trup počas celého prevedenia cviku ostáva v predklone. 



3 série
10-15 opakovaní
Náčinie: dve fľaše 

Symetrický postoj, chodidlá umiestnime na šírku ramien. Špičky externe rotované 
(pomyselné ručičky hodiniek na ciferníku o desať dve). 
Kolená sú v centrovanom postavení (nad druhým/tretím prstom chodidla). 
Spodná pozícia drepu by mala končiť tak, že panva sa dostane tesne pod paralelu 
stehenných kostí a panva ostáva v neutrálnom postavení. Vrchná pozícia drepu 
je determinovaná úplnou extenziou (vystretím) v kolenách aj v bedrách.
Nádych s pohybom smerom nadol, s pohybom smerom hore výdych. 
Pri dosiahnutí konečnej pozície drepu plynule začína pohyb ramien, ktoré tlačia 
fľašky nad hlavu.

3 série
6 opakovaní na každú nohu
Náčinie: dve fľaše 

Symetrický postoj, chodidlá umiestnime na šírku panvy. Výpad začíname nákrokom 
vzad, kedy koleno prednej nohy krčíme. Zadné koleno je krčené až do úrovne, keď 
sa ľahko dotkne zeme, čo definuje spodnú pozíciu výpadu vpred. V tejto pozícii 
urobíme súhlasnou rukou tlak fľašky nad hlavu a vrátime spať na rameno. 
Po dokončení tlaku sa vrátime do hornej pozície výpadu. Horná (finálna) pozícia 
je, keď prednú výkrokovú nohu aktívnym krokom vzad prikročíme do symetrického 
obojnožného postavenia. 

Excentrické hamstringové cvičenie  

Drep s výrazom fľaší nad hlavu      

Výpad vzad s jednoručným tlakom nad hlavu vo výpade 
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3 série
5 opakovaní
Náčinie: handrička 

Poloha ležmo na chrbte, handričky máme umiestnené pod oboma chodidlami. 
Pokrčíme kolená, čím pritiahneme päty k zadku. Zdvihneme panvu hore do mostíka. 
Pomaly vystierame kolená a udržujeme zadok nad zemou, snažíme sa ísť čo 
najpomalšie až do vystretých nôh. 



Precvičenie brucha s vankúšom 12

3 série
10 opakovaní
Náčinie: dve fľaše 

Poloha ležmo na chrbte so zdvihnutými nohami nad zemou a s pokrčenými nohami 
v kolenách (90 stupňov), ruky držím v predpažení a vankúš máme položený 
na predkoleniach.

Vankúš uchopíme oboma rukami a pomaly vystierame súčasne nohy  aj ruky. Vankúš 
vedieme cez vystreté ruky až do vzpaženia. Dôležite je, aby driek ostal stále nalepený 
na zemi. Nie je nutné vystierať nohy. 
 



Výzva šampiónov

Zvládnete náročný cvik rovnako dobre ako náš elitný športovec? 
Prijmite našu výzvu #sportujdomaslovensko a vyhrajte balíček výživových doplnkov Nutrend 
v hodnote 100 eur!

Kotrmelec s topánkou voľne položenou na chodidle 

Do našej výzvy sa súťažne môžete zapojiť do 30. júla 2020. 

1. Pozrite si výzvu na dnešný deň na stránke www.sportujslovensko.sk.
2. Natočte video, v ktorom nám ukážete, že ste výzvu splnili.
3. Video uverejnite verejne vo „feede” na svojom Instagrame.
4. Pridajte #sportujdomaslovensko alebo #sportujslovensko a označte 
     @slovenskyolympijskytim.
5.  To je všetko! Ste v hre o skvelé olympijské výhry.

A K O  N A  T O ?


